29.7.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

63

35

ИЗВЈЕШТАЈ
О ТРАНСАКЦИЈАМА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА
на дан _________________

I - УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Ред. бр.

Назив повезаног лица

Број акција

1
1.
2.
3.

2

3

Набавна вриједност
акција
4

Фер-вриједност на дан
биланса
5

Нереализовани добитак (губитак)
6

Укупно

II - ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА за период од _______ до ________
I - Приходи по основу дивиденди од улагања у повезана лица
Ред. бр.
Назив повезаног лица
Број држаних акција
1
2
3
1.
2.
3.
4.
Укупно приход од дивиденди
II - Приходи по основу камата од улагања у повезана лица
Номинална вриједност
Ред. бр.
Назив повезаног лица
обвезница
1.
2.
3.
4.
Укупно приходи од камата
III - Укупни приходи (I + II)

Дивиденда/акције
4

Приход од дивиденди
5

Период држања

Приход од камате

III - ИСПЛАТЕ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА за период од ________ до ___________
Презиме и име повезаног лица

Износ исплате

Сврха исплате

1.
2.
3.
Укупно

У ___________________

Лице са лиценцом

Дана, ________________

____________________
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На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и
ревизији Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 94/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар
финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
O САДРЖИНИ И ФОРМИ ОБРАСЦА ИЗВЈЕШТАЈA О
ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се форма и садржај
Извјештаја о промјенама на капиталу (у даљем тексту:
Извјештај), обвезници израде Извјештаја и начин његове
презентације.
Члан 2.
(1) Обвезници израде и презентације Извјештаја су сва
правна лица са сједиштем у Републици Српској, регистрована као друштва капитала.

М. П.

Законски заступник друштва за управљање
инвестиционим фондом
__________________________

(2) Образац Извјештаја из става 1. овог члана налази
се у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 3.
Приликом попуњавања Извјештаја користе се подаци
из прописаних образаца Биланса стања (Извјештај о финансијском положају) и Биланса успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду), као и подаци наведени у Hотама
уз финансијски извјештај.
Члан 4.
У погледу садржине појединих позиција Извјештаја поступа се у складу са одредбама овог правилника.
Члан 5.
Извјештај се доставља Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бања Лука, на начин
и у роковима прописаним Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
Члан 6.
(1) У Извјештај се обавезно уносе подаци за претходни
и текући обрачунски период, класификовани у складу са
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Међународним рачуноводственим стандардима, односно
Међународним стандардима финансијског извјештавања.
(2) Под МСФИ у смислу овог правилника подразумијева се и Међународни стандард финансијског извјештавања
за мале и средње ентитете.
(3) Подаци о свакој промјени на капиталу у току периода уносе се у одговарајуће поље које се налази на пресјеку
одговарајуће колоне и позиције са ознаком за АОП, према
врстама појединачних промјена на капиталу, наведеним у
колони 1, односно у заглављу Извјештаја.
(4) Колоне 9 и 10 Извјештаја попуњавају само матична правна лица приликом израде консолидованог финансијског извјештаја и ова правна лица, у складу са МРС 1
- Презентација финансијских извјештаја имају обавезу да
у Извјештају одвојено прикажу износе капитала који припадају власницима матичног правног лица од износа који
припадају мањинским власницима.
(5) Подаци у Извјештају уносе се у конвертибилним
маркама (КМ), без децималних мјеста.
Члан 7.
(1) У колону 3 Извјештаја уносе се промјене на акцијском капиталу и удјелима у друштву са ограниченом
одговорношћу.
(2) У колону 3 Извјештаја, на АОП позиције 911 и 922,
уносе се повећања основног капитала по основу емисије
акција и повећања удјела, као и смањења основног капитала извршена у складу са законским прописима.
(3) У колону 3 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904,
912, 915 и 923, уносе се стања на контима основног капитала, утврђена на датум биланса.
(4) Уколико правно лице на датум биланса на рачунима
уписаног а неуплаћеног капитала има исказан салдо, износи из става 3. овог члана умањују се за износ салда са тих
рачуна.
Члан 8.
(1) У колону 4 Извјештаја, на АОП позиције 905, 907,
916 и 918, уносе се ефекти повећања или смањења ревалоризационих резерви, у складу са МРС 16 - Некретнине,
постројења и опрема, МРС 21 - Ефекти промјене курсева
страних валута и МРС 38 - Нематеријална средства.
(2) У колону 4 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904,
912, 915 и 923, уносе се стања на контима ревалоризационих резерви, утврђена на датум биланса.
Члан 9.
(1) У колону 5 Извјештаја, на АОП позиције 906 и 917,
уносе се нереализовани добици и нереализовани губици
утврђени у складу са МРС 39 - Финансијски инструменти:
признавање и вредновање, на финансијским средствима расположивим за продају.
(2) У колону 5 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904,
912, 915 и 923, уносе се стања на контима нереализованих
добитака и губитака, утврђена на датум биланса.
Члан 10.
(1) У колону 6 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904,
912, 915 и 923, уносе се стања на контима осталих резерви
(емисионе премије, законских, статутарних и резерви по
основу заштите готовинских токова), утврђена на датум
биланса.
(2) У колону 6 Извјештаја, на АОП позиције 911 и 922,
уносе се износи емисионе премије утврђени приликом емисије акција, смањење или повећање емисионе премије у поступцима поништавања или поновне продаје откупљених
сопствених акција, смањење законских или статутарних
резерви по основу приписивања тих резерви основном капиталу, те повећање законских резерви у поступку покрића
губитка кроз смањење основног капитала.
(3) У колону 6 Извјештаја, на АОП позиције 910 и 921,
уносе се ефекти повећања законских и статутарних резерви
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по основу расподјеле добитка, као и смањења законских и
статутарних резерви по основу покрића губитка.
(4) У колону 6 Извјештаја, на АОП позиције 908, 909,
919 и 920, уносе се износи повећања или смањења резерви
по основу заштите готовинских токова, пренесени у добитак, односно губитак периода.
(5) Износи повећања или смањења резерви по основу
заштите готовинских токова укључени у почетно стање заштићених готовинских токова исказују се у оквиру коригованих износа на АОП позицијама 904 и 915.
Члан 11.
(1) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 901, 904,
912, 915 и 923, уносе се стања на контима нераспоређеног
добитка или непокривеног губитка, утврђена на датум биланса.
(2) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 902, 903,
913 и 914, уносе се повећања или смањења салда финансијског резултата пренесеног из претходног обрачунског
периода, по основу ефеката промјена рачуноводствених
политика, односно ефеката исправљања грешака, у складу
са МРС 8 - Рачуноводствене политике, промјене рачуноводствених процјена и грешке.
(3) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 905 и 916,
уносе се добици или губици настали по основу смањења
или повећања ревалоризационих резерви, у складу са МРС
16 - Некретнине, постројења и опрема и МРС 38 - Нематеријална средства.
(4) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 908 и 919,
уносе се нето добици или губици периода, утврђени у Билансу успјеха (Извјештај о укупном резултату у периоду)
у дијелу који обухвата приходе и расходе периода и порез
на добитак.
(5) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 909 и 920,
уносе се остали добици или губици, односно добици и губици који су признати директно у капиталу.
(6) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 910 и 921,
уносе се смањења добитка по основу објављених дивиденди и учешћа у добитку, издвајања законских и статутарних
резерви, као и по основу покрића губитка. У иста поља
уносе се и износи смањења губитка покривених из добитка
или резерви (законских и статутарних).
(7) У колону 7 Извјештаја, на АОП позиције 911 и 922,
уносе се смањења добитка по основу његовог приписивања
основном капиталу, као и смањење губитка извршено кроз
смањење основног капитала.
Члан 12.
У колону 8 Извјештаја уносе се збирови позиција укључених у колоне 3 до 7 Извјештаја, за сваки АОП појединачно.
Члан 13.
У колону 9 Извјештаја, на одговарајуће АОП позиције,
матична правна лица уносе износе који припадају мањинским власницима.
Члан 14.
У колону 10 Извјештаја матична правна лица уносе
збирове позиција приказаних у колонама 8 и 9, за сваки
АОП појединачно.
Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о садржини и форми обрасца Извјештаја о
промјенама на капиталу (“Службени гласник Републике
Српске”, број 84/09).
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-1568/16
23. јунa 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

29.7.2016.
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ПРИЛОГ

Матични број: ____________________________________________
Шифра дјелатности: _______________________________________
Назив привредног друштва:
_________________________________________________________
Сједиште:________________________________________________
ЈИБ:_____________________________________________________

Пословни рачуни: _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период који се завршава на дан _____________. године
- у конвертибилним маркама -

12.
13.

Ефекти исправке грешака

914

14.

Поново исказано стање на дан 1.1.20___. године (912 ±
913 ± 914)
Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних
средстава
Нереализовани добици / губици по основу финансијских средстава расположивих за продају
Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту
Нето добитак / губитак периода исказан у Билансу
успјеха
Нето добици / губици периода признати директно у
капиталу
Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка
Емисија акцијског капитала и други видови повећања
или смањење основног капитала

915

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

904
905
906
907
908
909
910
911
912
913

916
917
918
919
920
921
922

Остале резерве (емисиона премија, законске и статутарне резерве, заштита готовинских токова)

Акумулисани нераспоређени
добитак / непокривени губитак

УКУПНО

МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС

УКУПНИ КАПИТАЛ

2
901
902
903

Стање на дан 1.1.20______. године
Ефекти промјена у рачунов. политикама
Ефекти исправке грешака
Поново исказано стање на дан 1.1.20___. године (901 ±
902 ± 903)
Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних
средстава
Нереализовани добици / губици по основу финансијских средстава расположивих за продају
Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту
Нето добитак / губитак периода исказан у Билансу
успјеха
Нето добици / губици периода признати директно у
капиталу
Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покриће губитка
Емисија акцијског капитала и други видови повећања
или смањење основног капитала
Стање на дан 31.12.20___. године / 1.1.20__. године
(904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)
Ефекти промјена у рачунов. политикама

Нереализовани добици / губици
по основу финансијских средстава
расположивих за продају

1
1.
2.
3.

Ревалоризационе резерве (МРС
16, МРС 21 и МРС 38)

Ознака за АОП

ВРСТА ПРОМЈЕНЕ
НА КАПИТАЛУ

Акцијски капитал и удјели у
друштву са ограниченом одговорношћу

ДИО КАПИТАЛА КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

3

4

5

6

7

8

9

10

38
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Стање на дан ________ 20__. године
(915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)

22.

У ___________________
Датум ________________
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923

Лице са лиценцом
____________________
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Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, број 27/16) у члану 2. послије
става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) За сваку подстицајну мјеру која се обрачунава на
основу утврђеног процента, а након истека рока за подношење захтјева, директор Агенције рјешењем утврђује висину процента који ће се користити при одобравању подстицајних средстава.”.
Досадашњи став 7. постаје став 8.
Члан 2.
У члану 3. у ставу 2. у тачки 1) у подтачки 1. послије
ријечи: “извршених радова” додаје се ријеч: “или”.
У ставу 2. у тачки 1) у подтачки 2. ријечи: “и број пољопривредног газдинства (у даљем тексту: БПГ)” бришу се.
У ставу 7. ријечи: “као геометријска средина реализованих цијена” бришу се.
Члан 3.
У члану 4. ријечи: “(ʼСлужбени гласник Републике
Српскеʼ, бр. 30/13, 65/13 и 20/14)” бришу се.
Члан 4.
У члану 5. у ставу 2. у тачки 2) у подтачки 3. ријеч: “сјетвене” замјењује се ријечју: “обрадиве”.
Члан 5.
У члану 9. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Право на премију за производњу и узгој квалитетно-приплодних крмача и супрасних назимица имају корисници подстицаја чије основно стадо има најмање десет
грла (крмача и супрасних назимица заједно).”.
Члан 6.
У члану 11. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се у року од 30 дана од дана
завршетка узгоја, а најкасније до 30. новембра.”.
Члан 7.
У члану 12. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.
Члан 8.
У члану 14. у ставу 6. ријеч: “БПГ” замјењује се ријечима:
“број пољопривредног газдинства (у даљем тексту: БПГ)”.

(М. П.)

Лице овлашћено за заступање
_____________________________

Члан 9.
У члану 15. у ставу 3. ријечи: “24 мјесеца” замјењују се
ријечима: “30 мјесеци”.
Члан 10.
У члану 20. у ставу 2. тачка 6) брише се.
Послије става 7. додаје се нови став 8, који гласи:
“(8) Корисник средстава дужан је да достави извјештај
о намјенском утрошку средстава на Обрасцу 36, који се
налази у Прилогу Правилника, документовано са: робноаналитичким картицама или фактуром са фискалним рачуном са прилогом потписаних и овјерених откупних блокова
на основу којих је извршена набавка средстава за исхрану,
здравствену заштиту и одржавање коња, уговорима и доказима о извршеним уплатама, у року од 90 дана од дана
уплате средстава на рачун корисника.”.
Досадашњи став 8. постаје став 9.
Члан 11.
У члану 42. у ст. 5. и 6. ријечи: “до 4)” замјењују се
ријечима: “до 3)”.
Члан 12.
У члану 46. у ставу 1. послије ријечи: “уређаја” додају
се ријечи: “и уређаја за контролу производности млијека”.
Члан 13.
У члану 53. у ставу 5. у тачки 2) послије ријечи: “дана”
додају се запета и нова тачка 3), која гласи:
“3) фитосанитарни цертификат за садни материјал из
увоза”.
Члан 14.
У члану 55. у ставу 4. у тачки 5) послије ријечи: “предузећа” додају се ријечи: “за кориснике који за рад система за
наводњавање користе електричну енергију”.
Члан 15.
У члану 57. ст. 6. и 7. бришу се.
Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 6. и 7.
Члан 16.
У члану 61. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Право на подстицајна средства за испоруку линкова и мрежно одржавање РПГ остварује се на основу уговора између Министарства и пружаоца услуга.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Подстицајна средства за намјену из ст. 1. и 2. овог
члана исплаћују се на основу рјешења директора Агенције.”.
Члан 17.
У члану 69. у ставу 1. у тачки 4) послије ријечи: “Ветеринарску комору Републике Српске” додају се запета и
нова тачка 5), која гласи:
“5) изради стручне литературе у области пољопривреде
и руралног развоја”.
У ставу 2. у тачки 1) ријечи: “у складу са чланом 3. став
2. овог правилника” бришу се.
У ставу 2. у тачки 3) ријечи: “из става 3. овог члана”
замјењују се ријечима: “из става 1. тачка 3) овог члана”.
У ставу 2. у тачки 4) ријечи: “из става 4. овог члана”
замјењују се ријечима: “из става 1. т. 4) и 5) овог члана”.

